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ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ 
เร่ือง  แสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระสําคัญที่ใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณา 

ผลการไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าหลอดและท่อทําด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม  ที่มีแหล่งกําเนิดจาก
สาธารณรัฐเกาหลี  สาธารณรัฐประชาชนจีน  ไต้หวัน  และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

ตามท่ีได้มีประกาศกรมการค้าต่างประเทศ  เร่ือง  เปิดการไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าหลอด 
และท่อทําด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม  ที่มีแหล่งกําเนิดจากสาธารณรัฐเกาหลี  สาธารณรัฐประชาชนจีน  
ไต้หวัน  และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ลงวันที่  ๑๑  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘   
และต่อมาคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนได้มีคําวินิจฉัยชั้นที่สุด  เม่ือวันที่  ๖  
กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙  กําหนดให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจากการนําเข้าสินค้าหลอดและท่อ
ทําด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม  ที่มีแหล่งกําเนิดจากสาธารณรัฐเกาหลี  สาธารณรัฐประชาชนจีน  ไต้หวัน  
และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  ตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน  
เร่ือง  การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าหลอดและท่อทําด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม  ที่มีแหล่งกําเนิดจาก
สาธารณรัฐเกาหลี  สาธารณรัฐประชาชนจีน  ไต้หวัน  และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  พ.ศ.  ๒๕๕๙  
ลงวันที่  ๑๔  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙  นั้น 

เพื่อให้เป็นไปตามความในข้อ  ๑  ของกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๔  (พ.ศ.  ๒๕๔๓)  ออกตาม 
ความในพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  
อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศจึงออกประกาศแสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็น
สาระสําคัญที่ใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณาผลการไต่สวนไว้  ดังรายละเอียดตามเอกสารท้ายประกาศน้ี 

หากผู้ย่ืนคําขอให้ไต่สวนการทุ่มตลาด  ผู้นําเข้า  หรือผู้ส่งออกสินค้าทุ่มตลาด  ประสงค์ที่จะทราบ
รายละเอียดเก่ียวกับข้อเท็จจริงที่ใช้เป็นฐานในการกําหนดอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าดังกล่าว   
ให้ย่ืนคําขอต่อกองปกป้องและตอบโต้ทางการค้า  กรมการค้าต่างประเทศ  ภายใน  ๑  เดือน  นับแต่วันที่
มีประกาศฉบับนี้  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในประกาศกระทรวงพาณิชย์  เร่ือง  
การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  ลงวันที่  ๓๐  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ดวงพร  รอดพยาธิ์ 
อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ 



 

เอกสารท้ายประกาศกรมการค้าต่างประเทศ 
เรื่อง แสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระสําคัญที่ใช้เป็นพ้ืนฐานในการพิจารณา 

ผลการไต่สวนการทุ่มตลาดสนิค้าหลอดและท่อทําด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม  
ที่มีแหล่งกําเนิดจากสาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐประชาชนจีน ไต้หวัน และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

พ.ศ. ๒๕๕9 
 

----------------------------- 
ข้อ  ๑ การเปิดการไต่สวน 
 1.1 คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนตามพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาด

และการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 ได้มีคําวินิจฉัยให้กรมการค้าต่างประเทศเปิดการไต่สวน  
การทุ่มตลาดสินค้าหลอดและท่อทําด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม ที่มีแหล่งกําเนิดจากสาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ไต้หวัน และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. 2558 ตามคําขอของ 
บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัท โตโยมิลเลนเนียม จํากัด ซึ่งเป็นการย่ืนคําขอตาม   
มาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 

 1.2 อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศได้ออกประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง เปิดการไต่สวน  
การทุ่มตลาดสินค้าหลอดและท่อทําด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม ที่มีแหล่งกําเนิดจากสาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ไต้หวัน และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พ.ศ. 2558 ลงวันที่ ๑1 กันยายน พ.ศ. 2558 และ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2558 โดยกรมการค้าต่างประเทศได้ดําเนินการไต่สวน
ประเด็นการทุ่มตลาดและความเสียหายตามหลักเกณฑ์ภายใต้พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและ         
การอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 

ข้อ  ๒  สินค้าที่ถูกพิจารณา 
  สินค้าที่ถูกพิจารณา คือ สินค้าหลอดและท่อทําด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม (Stainless Steel Pipe and 
Tube) ทั้งรีดร้อนและรีดเย็นที่มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม และไม่เป็นวงกลม มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรอบนอกไม่เกิน 
508.0 มิลลิเมตร ภายใต้พิกัดอัตราศุลกากรประเภทท่ี 7305.31.10.000 7306.11.10.000 7306.11.90.000 
7306.21.00.000 7306.40.10.010 7306.40.10.020 7306.40.20.010 7306.40.20.020 
7306.40.30.010 7306.40.30.020 7306.40.90.010 7306.40.90.020 7306.61.00.021 และ 
7306.61.00.022 ที่มีแหล่งกําเนิดจากสาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐประชาชนจีน ไต้หวัน และสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม 

ข้อ  ๓   ผู้มีส่วนได้เสีย 
3.1 อุตสาหกรรมภายใน/ผู้ผลิตสินค้าชนิดเดียวกันกับสินค้าที่ถูกพิจารณา ได้แก่ 
 3.1.1 บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จํากัด (มหาชน) 
 3.1.2 บริษัท โตโยมิลเลนเนียม จํากัด 
 3.1.3 บริษัท เกรทเซ็นทรัล (อินเตอร์เนช่ันแนล) จํากัด 
 3.1.4 บริษัท วิจิตราภรณ์รังสี จํากัด 
 3.1.5 บริษัท อาร์เมย์ไท จํากัด 
 3.1.6 บริษัท เจ.เอส.วี.เทคนิคอล จํากัด 
 3.1.7 บริษัท ไทยนิชเช่ จํากัด 
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 3.1.8 บริษัท ไทยยูนีคคอยส์เซ็นเตอร์ จํากัด 
 3.1.9 บริษัท ปิติสวัสด์ิ จํากัด 
 3.1.10 บริษัท พี.ที.เมทัล จํากัด 
 3.1.11 บริษัท แอล วี ดีเวล็อปเมนท์ กรุ๊ป จํากัด 
 3.1.12 บริษัท ต่ิง ซิน สแตนเลส จํากัด 
 3.1.13 บริษัท ไอ ที เอส พี จํากัด 
 3.1.14 บริษัท โตเซน อินดัสเตรียล จํากัด 
 3.1.15 บริษัท เคทีเค (ประเทศไทย) จํากัด 
 3.1.16 บริษัท พีเอพี เอ็กซ์ซิม จํากัด 
 3.1.17 บริษัท ไบรท์ อินดัสตรีส์ (หาดใหญ่) จํากัด 
3.2 ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกจากต่างประเทศ ได้แก่ 
 3.2.1 ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกในสาธารณรัฐเกาหลี ได้แก่ 
  (1) Sammi Metal Products Co., Ltd. 
  (2) SeAH Steel Corporation 
 3.2.2  ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกในสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แก่ 
  (1) Zhejiang JIULI Hi-Tech Metals Co., Ltd. 
  (2) Zhejiang Guorui Steel Co., Ltd. 
  (3) Zhejiang Huatian Stainless Steel Manufacturing Co., Ltd. 
  (4) Zhejiang Tsingshan Steel Pipe Co., Ltd. 
  (5) Guangzhou WINNER Stainless Steel Co., Ltd. 
 3.2.3  ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกในไต้หวัน ได้แก่ 
  (1) YC INOX Co., Ltd. 
  (2) Ta Chen Stainless Pipe Co., Ltd. 
  (3) Chang Mien Industries Co., Ltd. 
  (4) Froch Enterprise Co., Ltd. 
 3.2.4  ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ได้แก่  
  (1) SonHa International Corporation 
  (2) Mejonson Industrial Vietnam Co., Ltd 
3.3 รัฐบาลประเทศผู้ส่งออก ได้แก่  
 3.3.1 สาธารณรัฐเกาหลี 
 3.3.2 สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 3.3.3 ไต้หวัน 
 3.3.4 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
3.4 ผู้นําเข้าหรือผู้ซื้อ ได้แก่ 
 3.4.1 บริษัท ลีแอนด์สตีล จํากัด 
 3.4.2 บริษัท เอ็ม.อาร์.ฟิตต้ิง แอนด์ สตีล (1996) จํากัด 
 3.4.3 บริษัท ที.ซี.เจ.เอเซีย จํากัด 
 3.4.4 บริษัท ชลบุรี ศรีเจริญโลหะ จํากัด 
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 3.4.5 บริษัท วัฒนาอินเตอร์เทรด จํากัด 
 3.4.6 บริษัท โรจน์ไพบูลย์อีคว๊ิปเม้นท์ จํากัด 
 3.4.7 บริษัท ตระกูลไทยโปรดักส์ จํากัด 
 3.4.8 บริษัท โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จํากัด 
 3.4.9 บริษัท เอส.เอ. ปิโตรเทค จํากัด 
 3.4.10 บริษัท เออร์มีน่า จํากัด 
 3.4.11 บริษัท พี แอนด์ เอส เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จํากัด 
 3.4.12 บริษัท เพท-เคม ซัพพลาย จํากัด 
 3.4.13 บริษัท เอเซีย สเตนเลส สตีล จํากัด 
 3.4.14 บริษัท ไทยเบนกัน จํากัด 
 3.4.15 บริษัท ซียูอีแอล จํากัด 
 3.4.16 บริษัท วิศวกิจพัฒนา จํากัด 
 3.4.17 บริษัท พัฒน์กล แมนนูแฟคเจอริ่ง จํากัด 
 3.4.18 บริษัท จีฮวา อินดัสทรีส์ จํากัด 
 3.4.19 บริษัท ไฮเท็ค ลิงค์ จํากัด 
 3.4.20บริษัท เอ็ม อาร์ แสตนเลส ไพพ แอนด์ ฟิตต้ิง จํากัด 
3.5 กลุ่มอุตสาหกรรมและสมาคมที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 
 3.5.1 สมาคมพัฒนาสเตนเลสไทย 
 3.5.2 สมาคมผู้ผลิตท่อโลหะและแปรรูปเหล็กแผ่น 
 3.5.3 สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 3.5.4 กลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 3.5.5 สมาคมเครื่องทําความเย็นไทย 
 3.5.6 สมาคมผู้ผลิตนํ้าตาลและชีวพลังงานไทย 
 3.5.7 สมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย 
 3.5.8 สมาคมการค้าและอุตสาหกรรมปิโตรเคมีไทย 
 3.5.9 สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทย 

ข้อ  ๔  ระยะเวลาของข้อมูลที่ใช้ในการไต่สวน 
4.1 ใช้ข้อมูลระหว่าง วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ในการพิจารณา

การทุ่มตลาด 
4.2 ใช้ข้อมูลระหว่าง วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ในการพิจารณา

ความเสียหาย 
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ข้อ 5 การส่งแบบสอบถาม 

   วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2558 กรมการค้าต่างประเทศได้ส่งแบบสอบถามไปยังผู้มีส่วนได้เสีย
เพ่ือให้แจ้งข้อมูลและเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาไต่สวนการทุ่มตลาด จํานวน 63 ราย ปรากฏว่า       
เมื่อครบกําหนดระยะเวลาส่งคืนคําตอบแบบสอบถาม กรมการค้าต่างประเทศได้รับคําตอบแบบสอบถามจากผู้มีส่วนได้เสีย
ประกอบด้วย 

5.1 ผู้ที่ตอบแบบสอบถามครบถ้วน ได้แก่ 
 5.1.1  อุตสาหกรรมภายในจํานวน 2 ราย คือ  

(1) บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จํากัด (มหาชน)   
(๒) บริษัท โตโยมิลเลนเนียม จํากัด 

 5.1.2 ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกจากต่างประเทศจํานวน 3 ราย คือ  
(๑) SeAH STEEL CORPORATION (สาธารณรัฐเกาหลี)  
(๒) FROCH ENTERPRISE CO., LTD. (ไต้หวัน)  
(๓) YC INOX CO., LTD. (ไต้หวัน) 

5.2 ผู้ที่ตอบแบบสอบถามไม่สมบูรณ์/ตอบแบบสอบถามบางส่วน ได้แก่ 
 5.2.1 ผู้ผลิตในประเทศ 1 ราย คือ บริษัท อาร์เมย์ไท จํากัด 
 5.2.2 ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกจากต่างประเทศ 1 ราย คือ SONHA INTERNATIONAL CORPORATION 

(สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม) 
  ทั้งน้ี Ching-Hann Industries Co., Ltd. (ไต้หวัน) ได้มีหนังสือแจ้งว่าไม่ได้ส่งสินค้าที่ถูก

พิจารณามายังประเทศไทยในช่วงระยะเวลาการไต่สวน (วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558) 
 5.2.3 ผู้นําเข้า/ผู้ซื้อ 1 ราย คือ บริษัท ลี แอนด์ สตีล จํากัด 

 ข้อ  6 ข้อคิดเห็นและข้อโต้แย้งจากผู้มีส่วนได้เสียต่อการเปิดไต่สวนการทุ่มตลาด 
 กรมการค้าต่างประเทศได้เปิดรับฟังข้อคิดเห็นและข้อโต้แย้งจากผู้นําเข้าหรือผู้ใช้ และอุตสาหกรรม

ภายใน สรุปได้ดังน้ี 
6.1 ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมต่อเนื่อง 

6.1.1  ต้นทุนวัตถุดิบสูงขึ้น 
 ผู ้นําเข้าหรือผู ้ใช้เห็นว่าการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดจะส่งผลต่อหลาย

อุตสาหกรรม เช่น ผู้ผลิตเครื่องจักรอุตสาหกรรมเครื่องทําความเย็น เครื่องจักรบรรจุ และระบบอัตโนมัติต่างๆ  
ที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม มีต้นทุนที่สูงขึ ้น ทําให้ไม่สามารถแข่งขันกับเครื ่องจักรนําเข้าจาก
ต่างประเทศได้ รวมทั้งส่งผลกระทบต่อธุรกิจ การจ้างงาน และอุตสาหกรรมปลายนํ้าต่าง ๆ ที่ใช้สินค้าหลอดและ
ท่อทําด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิมด้วย 

 6.1.2 ความจําเป็นในการนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศ 
  ผู้นําเข้าหรือผู้ใช้ เห็นว่าหากมีการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดผู้นําเข้าหรือผู้ใช้

จะได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีความจําเป็นต้องนําเข้าจากผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกจากต่างประเทศ    
ซึ่งสามารถผลิตสินค้าได้ตามมาตรฐานที่ใช้ผลิตสินค้าต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าในขณะที่
ผู้ผลิตในประเทศ คือ บริษัท โตโยมิลเลนเนียม จํากัด มีการผลิตสินค้าคนละประเภท และบริษัท ไทย-เยอรมัน 
โปรดักส์ จํากัด (มหาชน) แจ้งว่าไม่สามารถที่จะรับรองคุณภาพสินค้าตามมาตรฐาน JIS ให้ได้ รวมทั้งไม่สามารถ
ผลิตสินค้าให้ได้หากปริมาณที่สั ่งซื้อไม่มากพอ นอกจากนี้ ผู้ผลิตในประเทศสามารถผลิตสินค้าหลอดและท่อ  
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ตามมาตรฐานย่อยได้เพียงส่วนน้อยเท่านั้น โดยหากมีการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดจะส่งผลกระทบ     
ต่อการนําเข้าสินค้าหลอดและท่อฯ ตามมาตรฐานย่อยอ่ืน ๆ 

  อุตสาหกรรมภายใน ยืนยันว่าสามารถผลิตสินค้าหลอดและท่อทําด้วยเหล็กกล้า        
ไม่เป็นสนิมตามมาตรฐาน JIS ได้ โดยสินค้าปกติที่อุตสาหกรรมภายในผลิตได้ก็สามารถอ้างอิงได้ตามมาตรฐาน ASTM ด้วย 
แต่เน่ืองจากที่ผ่านมาบริษัทฯ ยังไม่ได้รับการสอบถามจากลูกค้าถึงความต้องการใช้สินค้าตามมาตรฐาน JIS ประกอบกับ
มาตรฐาน JIS ไม่เป็นที่นิยมในประเทศไทย อีกทั้งลูกค้าในประเทศส่วนใหญ่นิยมใช้สินค้าตามมาตรฐาน ASTM     
เป็นหลัก นอกจากนี้ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไทยที่เก่ียวกับท่อที่อุตสาหกรรมภายในผลิตก็มีการอ้างอิงตาม
มาตรฐาน ASTM เพียงมาตรฐานเดียว 

 6.1.3 การผูกขาดทางการค้า 
  ผู้นําเข้าหรือผู้ใช้ เห็นว่าการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดเป็นการกีดกันทางการค้า

ที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้นําเข้าที่ต้องนําเข้าท่อชนิดอ่ืน ๆ ภายใต้พิกัดอัตราศุลกากรเดียวกัน ซึ่งจะนําไปสู่ปัญหาระยะยาว
ทางด้านราคาที่ไม่เป็นธรรมภายในประเทศจากการผูกขาดทางการค้า 

 ข้อชี้แจงต่อประเด็นข้อคิดเห็น 
 (1) การกําหนดมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดมีวัตถุประสงค์เพ่ือเยียวยาความเสียหาย      

ของอุตสาหกรรมภายในจากการค้าที่ไม่เป็นธรรมเพ่ือนําไปสู่ภาวะตลาดที่มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมโดยได้มีการ
คํานึงถึงประโยชน์ของอุตสาหกรรมภายใน ผู้นําเข้า ผู้ใช้ และประโยชน์สาธารณะประกอบกันแล้วตามมาตรา 7 
แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 และไม่ได้เป็น
การจํากัดทางเลือกของผู้บริโภค โดยผู้ใช้ยังคงสามารถเลือกซื้อสินค้าจากผู้ผลิตในประเทศรายใดก็ได้ รวมทั้ง       
ยังสามารถนําเข้าสินค้าจากประเทศอ่ืนที่ไม่ถูกใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดได้อีกด้วย 

 (2) กรมการค้าต่างประเทศได้ดําเนินการไต่สวนอย่างเป็นธรรมและสอดคล้องกับหลักการ
ของกฎหมาย โดยได้นําประเด็นข้อคิดเห็น/ข้อโต้แย้งด้านเทคนิคมาประมวลผลและเสนอคณะอนุกรรมการ
พิจารณาการไต่สวนด้านเทคนิคของสินค้าเหล็ก รวมทั ้งข ้อคิดเห็น/ข้อโต้แย้งของผู ้ม ีส ่วนได้เส ียทุกฝ่าย       
เสนอคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนพิจารณาโดยคํานึงถึงประโยชน์ของอุตสาหกรรม
ภายใน ผู้บริโภค และประโยชน์สาธารณะประกอบกัน ดังน้ัน ในการพิจารณาจึงได้คํานึงถึงอุตสาหกรรมต่อเน่ืองและ
ผู้ใช้ด้วย 

6.2 การคํานวณส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด 
ผู้นําเข้าหรือผู้ใช้ เห็นว่าข้อมูลราคาที่ผู ้ยื ่นคําขอนํามาใช้ยื่นประกอบการพิจารณาอาจตํ่า

เกินไป เนื่องจากเป็นการรวมข้อมูลราคาจากการนําเข้าสินค้าสําหรับใช้ในภาคอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่มีราคาตํ่า 
เช่น ท่อสเตนเลสสําหรับการใช้ในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และตกแต่ง หรือกลุ่มสเตนเลสเกรดตํ่า Series 200 
เป็นต้น ดังนั้น หากนําราคาสินค้าดังกล่าวมาพิจารณารวมกันจะทําให้ข้อมูลด้านราคาถูกบิดเบือนจากสภาวะ
ราคาที่แท้จริงได้ 

ข้อชี้แจงต่อประเด็นข้อคิดเห็น 
  การพ ิจารณาส ่วนเหลื ่อมการทุ ่มตลาดจะพ ิจารณาข ้อม ูลของผู ้ผล ิตหร ือผู ้ส ่งออก           
จากต่างประเทศที่ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถาม โดยเป็นการเปรียบเทียบมูลค่าปกติและราคาส่งออกของ
สินค้าที่ถูกพิจารณา ซึ่งได้มีการจัดกลุ่มของสินค้าตามชนิด เกรด ขนาด แล้วจึงนํามาเปรียบเทียบเพื่อหาส่วน
เหลื่อมการทุ่มตลาดของสินค้าที่ถูกพิจารณา อย่างไรก็ตาม สําหรับกรณีที่ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกไม่ให้ความร่วมมือ
ตอบแบบสอบถาม กรมการค้าต่างประเทศจะพิจารณาใช้ข้อมูลข้อเท็จจริงเท่าที่มีอยู่ในการพิจารณาตามมาตรา 27 
แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542  
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 6.3 การพิจารณาความเสียหายของอุตสาหกรรมภายใน 
ผู้นําเข้าหรือผู้ใช้ เห็นว่าข้อมูลงบกําไรขาดทุนของบริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จํากัด (มหาชน) 

ซึ่งเป็นผู้ยื่นคําขอพบว่า รายได้จากการขายสินค้าและบริการสุทธิในปี พ.ศ. 2553 ถึง ปี พ.ศ. 2557 เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง แต่มีกําไรลดลง เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานและดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่า  
ผู้ยื ่นคําขอมีการบริหารจัดการที่บกพร่อง อีกทั้งรายได้จากการขายสินค้าและบริการสุทธิในปี พ.ศ. 2557      
ของผู้ยื่นคําขอยังมีมูลค่าเป็นสัดส่วนเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับความเสียหายโดยรวมของอุตสาหกรรมกลางนํ้า
และปลายนํ้าที่จะได้รับผลกระทบอย่างต่อเน่ืองหากมีการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด 

อุตสาหกรรมภายใน เห็นว่าผลการดําเนินงานมีแนวโน้มปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องประกอบ
กับมูลค่าเพิ่มที่เกิดจากการผลิตและการค้าภายในประเทศลดลงและมีแนวโน้มที่จะสูญเสียเงินตราต่างประเทศ
จากการนําเข้าที ่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ สินค้าที่ถูกพิจารณามีการขายตัดราคา กดราคา และยับยั้งการขึ้นราคา   
โดยราคานําเข้าสินค้าดังกล่าวตํ่ากว่าต้นทุนการผลิตส่งผลให้ไม่สามารถขายสินค้าได้ในราคาปกติทางการค้า และ
ต้องขายสินค้าในราคาตํ่ากว่าทุน ด้านปริมาณการบริโภคในประเทศที่มีการเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่
ปริมาณการผลิตในประเทศไม่สามารถปรับตัวเพิ่มขึ ้นได้ตามการเพิ่มขึ ้นของปริมาณการบริโภคในประเทศ      
แต่ปริมาณการนําเข้าสินค้าที่ถูกพิจารณากลับเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ทําให้ส่วนแบ่งตลาดในประเทศของผู้ผลิต    
ในประเทศลดลงอย่างมาก จึงมีการใช้อัตรากําลังการผลิตที่มีแนวโน้มลดลง นอกจากนี้ ผู้ผลิตสินค้าเหล็กกล้า   
ไร้สนิมยังมีการแปรรูปจากสินค้าเหล็กกล้าไร้สนิมที่เป็นแผ่นให้เป็นสินค้าหลอดและท่อทําด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม
เข้ามาขายในประเทศไทยแทน เพื่อเป็นการหลบเลี ่ยงอากรตอบโต้การทุ ่มตลาดโดยส่งผลให้อุตสาหกรรม       
ในประเทศได้รับความเสียหายจากการกระทําดังกล่าว 

 ข้อชี้แจงต่อประเด็นข้อคิดเห็น 
 กรมการค้าต่างประเทศได้ดําเนินการไต่สวน โดยได้พิจารณาความเสียหายจากปัจจัยต่างๆ  

ที่เกี่ยวข้องตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ 
พ.ศ. 2542 และเป็นการพิจารณาข้อมูลของอุตสาหกรรมภายในที่ได้รับตามคําตอบแบบสอบถามในระหว่าง
การไต่สวน ซึ่งเป็นข้อมูลการขายสินค้าที่ถูกพิจารณาในประเทศเท่าน้ัน โดยพบว่าอุตสาหกรรมภายในได้รับความ
เสียหายจากการนําเข้าสินค้าทุ่มตลาดที่มีแหล่งกําเนิดจาก 4 ประเทศ 

ข้อ 7 การตรวจสอบข้อเท็จจรงิของข้อมูล 
 ในช่วงเดือนมีนาคม ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 กรมการค้าต่างประเทศได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เดินทาง

ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูล ณ ที่ทําการและโรงงานของผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ผู้ผลิตในประเทศ รวม 2 ราย คือ 
บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัท โตโยมิลเลนเนียม จํากัด ผู้นําเข้าจํานวน 1 ราย คือ  
บริษัท ลีแอนด์สตีล จํากัด และผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกจากต่างประเทศรวม 3 ราย คือ SeAH STEEL CORPORATION 
(สาธารณรัฐเกาหลี) FROCH ENTERPRISE CO., LTD. (ไต้หวัน) และ YC INOX CO., LTD. (ไต้หวัน) ซึ่งได้ให้     
ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 

ข้อ 8 การแจ้งข้อมูลและข้อเทจ็จรงิทีใ่ชเ้ป็นพืน้ฐานในการไตส่วนช้ันที่สุด 
 กรมการค้าต่างประเทศได้ส่งข้อมูลและข้อเท็จจริงที่ใช้เป็นพ้ืนฐานในการพิจารณาวินิจฉัยการไต่สวน

การทุ่มตลาดช้ันที่สุดสินค้าหลอดและท่อทําด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิมที่มีแหล่งกําเนิดจาก 4 ประเทศตามที่
คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนได้มีคําวินิจฉัยเห็นชอบให้ผู้มีส่วนได้เสีย เพ่ือเปิดโอกาสให้เสนอ
ข้อคิดเห็น ข้อโต้แย้ง หรือแจ้งความจํานงขอแถลงด้วยวาจาภายในวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งปรากฏว่า
มีผู้มีส่วนได้เสียเสนอข้อคิดเห็น ข้อโต้แย้ง และแถลงด้วยวาจา ดังน้ี  
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8.1  การคํานวณส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด 
  8.1.1  รัฐบาลผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกจากต่างประเทศ ขอให้กรมการค้าต่างประเทศดําเนินการ

ไต่สวนอย่างเป็นธรรมและสอดคล้องกับหลักการขององค์การการค้าโลก โดยเปิดเผยข้อมูลการคํานวณส่วน
เหลื่อมการทุ่มตลาดเพื่อให้ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกได้มีโอกาสในการแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการคํานวณดังกล่าว
อย่างเต็มที่ รวมทั้งพิจารณาข้อคิดเห็นของผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกจากสาธารณรัฐเกาหลี และทบทวนการคํานวณ
ส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดของผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกจากสาธารณรัฐเกาหลี 

  ข้อชี้แจงต่อประเด็นข้อคิดเห็น 
  กรมการค้าต่างประเทศได้ดําเนินการไต่สวนการทุ่มตลาดภายใต้พระราชบัญญัติการตอบโต้  

การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ . 2542 รวมถึงอนุบัญญัติต่างๆ ที่ เ ก่ียวข้อง           
และสอดคล้องกับความตกลงว่าด้วยการทุ่มตลาดภายใต้องค์การการค้าโลกทุกประการ อย่างไรก็ตาม ความตกลง      
ว่าด้วยการทุ่มตลาดภายใต้องค์การการค้าโลกมิได้มีข้อกําหนดไว้อย่างชัดเจนเก่ียวกับรูปแบบของข้อมูลในการแจ้ง
ข้อมูลข้อเท็จจริงที่ใช้เป็นพ้ืนฐานในการพิจารณาผลการไต่สวนช้ันที่สุด ซึ่งกรมการค้าต่างประเทศได้จัดส่งข้อมูล
ข้อเท็จจริงที่ใช้เป็นพ้ืนฐานในการพิจารณาผลการไต่สวนช้ันที่สุด ฉบับเปิดเผยให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกรายตามรายช่ือ
ที่ปรากฏในกระบวนการไต่สวน และจัดส่งฉบับปกปิดให้กับผู้มีส่วนได้เสียที่ตอบแบบสอบถามครบถ้วนแต่ละราย
รวมถึงผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกจากสาธารณรัฐเกาหลีด้วย โดยข้อมูลข้อเท็จจริงดังกล่าวได้แสดงการคํานวณส่วนเหลื่อม
การทุ่มตลาด ที่เหมาะสมเพียงพอสําหรับผู้มีส่วนได้เสียที่จะสามารถแสดงข้อคิดเห็นหรือข้อโต้แย้งได้ รวมทั้ง 
กรมการค้าต่างประเทศได้รวบรวมข้อคิดเห็น/ข้อโต้แย้งของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณา
การทุ่มตลาดและการอุดหนุนเพ่ือพิจารณาด้วยเช่นกัน 

  8.1.2 ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกจากสาธารณรัฐเกาหลี ช้ีแจงว่าความไม่สอดคล้องของข้อมูลต้นทุน
การผลิตรายเดือนและรายไตรมาสเกิดจากวิธีการที่ใช้ในการรายงาน ซึ่งไม่ได้ก่อให้เกิดความแตกต่างของข้อมูล
อย่างมีนัยสําคัญ จึงไม่เห็นด้วยที่กรมการค้าต่างประเทศจะใช้ข้อมูลเฉลี่ยทั้งช่วงระยะเวลาการไต่สวนในการ
คํานวณส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด เน่ืองจากข้อมูลต้นทุนการผลิตรายเดือนในช่วงระยะเวลาการไต่สวนมีความ
แตกต่างกันอย่างมาก ประกอบกับการผันผวนของราคาขายสินค้าแบบรายเดือนเปลี่ยนแปลงตามต้นทุนการผลิต 
ดังน้ัน กรมการค้าต่างประเทศจึงควรพิจารณาใช้ข้อมูลต้นทุนการผลิตแบบรายเดือนหรือรายไตรมาสแทนข้อมูล
เฉลี่ยในช่วงระยะเวลาการไต่สวนในการคํานวณส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด โดยอัตราส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด     
ที่ควรจะเป็น คือ ร้อยละ 2 ถึง ร้อยละ 3.5 ของราคา ซี ไอ เอฟ 

  ข้อชี้แจงต่อประเด็นข้อคิดเห็น 
  กรมการค้าต่างประเทศได้ตรวจสอบข้อมูลของผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกจากสาธารณรัฐเกาหลีแล้ว 

พบว่า ข้อมูลดังกล่าวที่อ้างถึงไม่มีความสอดคล้องกัน นอกจากน้ี ยังมีการใช้วิธีการปันส่วนค่าใช้จ่ายในการขาย   
และบริหารท่ีไม่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกจากสาธารณรัฐเกาหลีได้ยืนยันวิธีการปันส่วนแบบเดิม 
และได้จัดทําข้อมูลให้กรมการค้าต่างประเทศใหม่อีกครั้ง แต่ข้อมูลก็ยังคงไม่สอดคล้องกัน ดังน้ัน กรมการค้า
ต่างประเทศจึงคํานวณส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดโดยใช้ข้อมูลจากระบบบัญชีของผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกจากสาธารณรัฐ
เกาหลี ซึ่งได้ตรวจสอบแล้วพบว่ามีความน่าเช่ือถือและยอมรับได้ 

   8.1.3  ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกจากไต้หวัน ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกจากไต้หวันรายหน่ึงไม่เห็นด้วยกับ
อัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาดร้อยละ 2.38 ของราคา ซี ไอ เอฟ สําหรับสินค้าที่ผลิตจากผู้ผลิตหรือผู้ส่งออก
จากไต้หวันอีกราย เนื่องจากผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกจากไต้หวันรายนั้นมีปริมาณการขายสินค้าในประเทศน้อยกว่า
ของผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกจากไต้หวันรายดังกล่าวจึงสามารถตั้งราคาขายสินค้าในประเทศได้สูงกว่า อีกทั้งผู้ผลิต
หรือผู้ส่งออกจากไต้หวันรายนั้นมีปริมาณการส่งออกสินค้าที่ถูกพิจารณามายังประเทศไทยสูงกว่าจึงสามารถ   
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ตั้งราคาสินค้าส่งออกมายังประเทศไทยได้ตํ่ากว่าราคาสินค้าจากผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกจากไต้หวันรายดังกล่าว 
ดังนั้น จึงมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลของผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกจากไต้หวันรายนั้นที่ได้จัดส่งให้กรมการค้าต่างประเทศ 
อีกทั้งผู้นําเข้าหรือผู้ใช้ได้แถลงว่าสินค้าจากผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกจากไต้หวันรายนั้นมีราคาถูกและเหมาะสมกว่า
สินค้าจากแหล่งอ่ืน ดังน้ัน จึงควรพิจารณาทบทวนการคํานวณอัตราส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดของผู้ผลิตหรือผู้ส่งออก
จากไต้หวันรายดังกล่าวให้ตํ่ากว่าของผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกไต้หวันรายน้ันหรือเป็นอัตราร้อยละ 0 ของราคา ซี ไอ เอฟ 
เพ่ือไม่ก่อให้เกิดการผูกขาดในประเทศไทย 

    นอกจากน้ี ขอให้ช้ีแจงเหตุผลที่อัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาดของผู้ผลิต หรือผู้ส่งออก
รายอื่นๆจากไต้หวันเรียกเก็บในอัตราร้อยละ 29.04 ของราคา ซี ไอ เอฟ ในขณะที่ข้อมูลอัตราส่วนเหลื่อมการ
ทุ่มตลาดของผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกรายอ่ืน ๆ จากไต้หวัน คือ ร้อยละ 46.38 ของราคา ซี ไอ เอฟ 

   8.1.4 อุตสาหกรรมภายในประเทศ ไม ่เห ็นด้วยกับอัตราอากรตอบโต้การทุ ่มตลาด      
ของผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกจากไต้หวันรายที่มีอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาดตํ่าที่สุด เนื่องจากอุตสาหกรรมภายใน
เคยเสนอราคาให้ผู้นําเข้าแต่ได้รับการต่อรองให้ลดราคาในอัตราที่สูงเมื่อมีการแข่งขันกับสินค้าจากผู้ผลิตหรือผู้ส่งออก
จากไต้หวันรายดังกล่าว นอกจากนี้ ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกจากไต้หวันรายอื่นไม่ได้คัดค้านกรณีการเรียกเก็บอากร
ตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าจากไต้หวัน แต่คัดค้านอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาดของผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกจาก
ไต้หวันรายดังกล่าว ซึ่งควรจะมีอัตราสูงกว่าเนื่องจากมีปริมาณการส่งออกสินค้าที่ถูกพิจารณามายังประเทศไทย
มากกว่าแต่มีการขายในประเทศในปริมาณที่น้อยกว่า ประกอบกับข้อมูลของผู้นําเข้าหรือผู้ใช้ที่แจ้งว่าซื้อสินค้า
จากผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกไต้หวันรายดังกล่าวเนื่องจากมีราคาต่ํากว่าถึงร้อยละ 30 จึงขอให้พิจารณาเรียกเก็บ
อากรตอบโต้การทุ่มตลาดสําหรับสินค้าที่ผลิตจากผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกจากไต้หวันรายดังกล่าวให้สูงขึ้น 

  ข้อชี้แจงต่อประเด็นข้อคิดเห็น 
  การคํานวณส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดสําหรับผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกที่ให้ความร่วมมือในกระบวนการ 

ไต่สวนโดยการตอบแบบสอบถามครบถ้วนสมบูรณ์ จะพิจารณาจากข้อมูลของผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกที่ให้ความร่วมมือ
ตอบแบบสอบถามแต่ละราย ซึ่งกรมการค้าต่างประเทศได้ดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูล ณ ที่ทําการ
และโรงงานของผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกจากไต้หวันทั้ง 2 รายดังกล่าวแล้ว พบว่าข้อมูลที่ตรวจสอบมีความน่าเช่ือถือ   
อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ โดยเปรียบเทียบมูลค่าปกติในประเทศกับราคาส่งออกมายังประเทศไทย ณ ระดับ
การค้าเดียวกัน คือ ราคา ณ หน้าโรงงาน ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาด              
และการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 โดยพบส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 12.29 ของ
ราคา ซี ไอ เอฟ สําหรับสินค้าซึ่งผลิตจากบริษัท FROCH ENTERPRISE CO., LTD. และอัตราร้อยละ 2.38 ของ
ราคา ซี ไอ เอฟ สําหรับสินค้าซึ่งผลิตจากบริษัท YC INOX CO., LTD. 

  อย่างไรก็ตาม การคํานวณส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดไม่ได้ใช้ข้อมูลตามหลักการที่บริษัทฯ    
กล่าวอ้าง แต่จะใช้ข้อมูลการขายในประเทศและการขายส่งออกของผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกเฉพาะราย โดยเป็น        
การเปรียบเทียบข้อมูลของตนเอง ไม่ได้เป็นการเปรียบเทียบกับข้อมูลของรายอ่ืน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบข้อมูลการขาย    
ในประเทศและขายส่งออกของผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกจากไต้หวันรายดังกล่าวแล้วจึงปรากฏส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด   
ในอัตราร้อยละ 2.38 ของราคา ซี ไอ เอฟ 

  ทั้งน้ี การคํานวณส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดสําหรับผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกที่ไม่ให้ความร่วมมือ      
ในกระบวนการไต่สวนโดยการตอบแบบสอบถามบางส่วนหรือไม่ตอบแบบสอบถาม จะพิจารณาจากข้อมูล
ข้อเท็จจริงเท่าที่มีอยู่ตามมาตรา 27 แห่ง พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจาก
ต่างประเทศ พ.ศ. 2542 โดยพบส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 46.38 ของราคา ซี ไอ เอฟ สําหรับ
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สินค้าซึ่งผลิตจากผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกรายอ่ืนจากไต้หวัน อย่างไรก็ตาม มาตรา 49 แห่ง พระราชบัญญัติการตอบโต้
การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 กําหนดว่า “ในกรณีที่คณะกรรมการมีคํา
วินิจฉัยช้ันที่สุดให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด อัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาดน้ันให้กําหนดได้เพียงเพื่อขจัด
ความเสียหายและจะเกินกว่าส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดมิได้....” ดังน้ัน จึงเรียกเก็บอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาด
เพียงเพ่ือขจัดความเสียหายและไม่เกินส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดสําหรับสินค้าซึ่งผลิตจากผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกรายอ่ืน
จากไต้หวัน ในอัตราร้อยละ 29.04 ของราคา ซี ไอ เอฟ 

8.2 ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมต่อเนื่อง 
8.2.1 ต้นทุนวัตถุดิบสูงขึ้น 
 ผู้นําเข้าหรือผู้ใช้ เห็นว่าหากมีการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดโดยอ้างอิงพิกัด

อัตราศุลกากรเพียงอย่างเดียว จะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมในประเทศที่มีความจําเป็นต้องใช้สินค้าคุณภาพสูง 
ซึ่งอยู่ภายใต้พิกัดอัตราศุลกากรเดียวกันกับสินค้าที่ถูกพิจารณา และทําให้ต้นทุนการผลิตสินค้าเพ่ิมสูงขึ้นซึ่งส่งผลให้
ไม่สามารถแข่งขันกับผู้ผลิตรายอ่ืนในภูมิภาคเอเชียได้จึงขอให้กรมการค้าต่างประเทศพิจารณาไม่ใช้มาตรการตอบโต้
การทุ่มตลาดกับสินค้าหลอดและท่อทําด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิมจากทั้ง 4 ประเทศ เพ่ือประโยชน์ของอุตสาหกรรม
กลางนํ้าและปลายนํ้า และส่งเสริมให้อุตสาหกรรมของประเทศเติบโต สามารถแข่งขันได้ทั้งในและต่างประเทศ 
รวมถึงการจ้างงานในประเทศตามนโยบายของรัฐบาล 

 ข้อชี้แจงต่อประเด็นข้อคิดเห็น 
 การกําหนดมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดมีวัตถุประสงค์เพ่ือเยียวยาความเสียหาย  

ของอุตสาหกรรมภายในจากการค้าที่ไม่เป็นธรรมเพ่ือนําไปสู่ภาวะตลาดที่มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมโดยได้         
มีการคํานึงถึงประโยชน์ของอุตสาหกรรมภายใน ผู้นําเข้า ผู้ใช้ และประโยชน์สาธารณะประกอบกันแล้วตามมาตรา 
7 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินคา้จากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 และไม่ได้เป็น
การจํากัดทางเลือกของผู้บริโภค โดยผู้ใช้ยังคงสามารถเลือกซื้อสินค้าจากผู้ผลิตในประเทศรายใดก็ได้ รวมทั้ง       
ยังสามารถนําเข้าสินค้าจากประเทศอ่ืนที่ไม่ถูกใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดได้อีกด้วย ดังน้ันในการพิจารณาจึงได้
คํานึงถึงอุตสาหกรรมต่อเน่ืองและผู้ใช้ด้วยแล้ว  

8.2.2 ความจําเป็นในการนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศ 
 (1) ผู้นําเข้าหรือผู้ใช้ เห็นว่าจําเป็นต้องสั่งซื้อสินค้าจากประเทศที่ถูกพิจารณา 

เน่ืองจากเป็นความร่วมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และข้อตกลงพิเศษที่ผู้ผลิตจากประเทศที่ถูกพิจารณาจะต้องผลิต
สินค้าให้มีคุณภาพสูงกว่ามาตรฐานสากลให้กับตน เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าเคร่ืองจักรของตนจะมีมาตรฐานคุณภาพ
ที่เที่ยงตรง เหนือกว่าคู่แข่งในประเทศและต่างประเทศ 

 ข้อชี้แจงต่อประเด็นข้อคิดเห็น 
 ผู้นําเข้าหรือผู้ใช้ดังกล่าวไม่ได้แสดงเอกสารหลักฐานสนับสนุนตามที่กล่าวอ้างถึงความ

จําเป็นที่ต้องนําเข้าสินค้าจากประเทศที่ถูกพิจารณา และกรณีที่อุตสาหกรรมในประเทศไม่สามารถผลิตสินค้าได้
ตามท่ีต้องการ 

 (2) ผู้นําเข้าหรือผู้ใช้ เห็นว่าจําเป็นต้องนําเข้าสินค้าท่อตามรายละเอียดและขนาด    
ที่ลูกค้ากําหนดเพ่ือนําไปใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัท ไทย-เยอรมัน 
โปรดักส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัท โตโยมิลเลนเนียม จํากัด แล้ว พบว่าไม่ปรากฏรายละเอียดและขนาดดังกล่าว 
จึงอาจแสดงให้เห็นว่าทั้ง ๒ บริษัทดังกล่าว ไม่สามารถที่จะผลิตและจัดส่งสินค้าตามขนาดและรายละเอียดที่ต้องการ
ได้อย่างต่อเน่ือง 
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  อุตสาหกรรมภายใน เห็นว่าสามารถผลิตท่อสเตนเลสชนิดมีตะเข็บและ           
ก่ึงไร้ตะเข็บ เกรด 304 304L 316L และอ่ืน ๆ ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางได้สูงสุด 508.0 มม. ได้ด้วยเทคโนโลยี
และเคร่ืองจักรที่ทันสมัยเพ่ือรองรับการใช้งานของอุตสาหกรรมนํ้าตาล อาหาร เครื่องด่ืมและยา รวมทั้งการตกแต่ง
และอ่ืน ๆ โดยสามารถผลิตท่อที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางและความหนาได้หลากหลายขนาด ตามมาตรฐาน ASTM JIS 
DIN ISO SWG NFA BS และอื่น ๆ ตามท่ีมีผู้สอบถาม รวมทั้งสามารถขัดผิวภายในและภายนอกเพ่ือนําไปใช้งานได้    
ตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า 

 ข้อชี้แจงต่อประเด็นข้อคิดเห็น 
 คณะอนุกรรมการพิจารณารายละเอียดทางเทคนิคของสินค้าเหล็กได้พิจารณาข้อมูล

รายละเอียดของสินค้าผู้นําเข้าหรือผู้ใช้แจ้งว่ามีความจําเป็นต้องนําเข้า และเอกสารจากอุตสาหกรรมภายในที่แจ้ง
ยืนยันว่าสามารถผลิตสินค้าดังกล่าวได้แล้วมีคําวินิจฉัยว่า อุตสาหกรรมภายในสามารถผลิตสินค้าให้ได้ตามขนาดและ
เกรดที่ผู้นําเข้าหรือผู้ใช้ต้องการ จึงไม่มีความจําเป็นต้องเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 0     
ของราคา ซี ไอ เอฟ สําหรับสินค้าที่ผู้นําเข้าหรือผู้ใช้รายดังกล่าวต้องการใช้ 

 (3) ผู้นําเข้าหรือผู้ใช้ เห็นว่าจําเป็นต้องนําเข้าสินค้าท่อตามรายละเอียดและขนาด    
ที่ลูกค้ากําหนด และผลิตจากผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน JIS G3459 เพ่ือนําไปผลิตเป็นสินค้าข้อต่อท่อ
ชนิดเช่ือมชนแบบมีตะเข็บทําด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิมซึ่งเป็นสินค้าที่นําไปใช้ในอุตสาหกรรมช้ันสูงเฉพาะด้าน เช่น 
อุตสาหกรรมนํ้ามัน ก๊าซ เคมี โรงงานนิวเคลียร์ การต่อเรือ และการก่อสร้างเทคโนโลยีช้ันสูง อย่างไรก็ดี ต่อมา   
ผู้นําเข้าหรือผู้ใช้ดังกล่าว ได้ขอยกเลิกข้อคิดเห็น/ข้อโต้แย้งต่างๆ ที่เก่ียวกับการไต่สวนการทุ่มตลาดฯ ในทุกกรณี 

 ข้อชี้แจงต่อประเด็นข้อคิดเห็น 
 คณะอนุกรรมการพิจารณารายละเอียดทางเทคนิคของสินค้าเหล็กได้พิจารณาข้อมูล

ของผู้นําเข้าหรือผู้ใช้และเห็นว่าเน่ืองจากเอกสารที่ผู้นําเข้าหรือผู้ใช้รายดังกล่าวนํามาแสดง ยังไม่เพียงพอที่จะ
พิจารณาได้ว่า สินค้าท่อที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางและความหนาพิเศษกว่าที่จําหน่ายในท้องตลาดภายใต้มาตรฐาน 
JIS 3459 ซึ่งผู้นําเข้าหรือผู้ใช้มีความจําเป็นต้องนําเข้าจากต่างประเทศเนื่องจากอุตสาหกรรมภายในไม่สามารถ
ผลิตได้น้ัน มีความพิเศษอย่างไร ดังน้ัน จึงยังไม่สามารถพิจารณาความสามารถของอุตสาหกรรมภายในในการผลิต
สินค้าหลอดและท่อทําด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิมตามมาตรฐาน JIS G3459 ที่ต้องการได้ซึ่งต่อมาผู้นําเข้าหรือ 
ผู้ใช้รายดังกล่าวได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมพร้อมทั้งขอยกเลิกข้อโต้แย้งของตนที่ผ่านมาในทุกกรณี 

8.2.3 การนําเข้ามาผลิตเพ่ือการส่งออก 
 (1) ผู้นําเข้าหรือผู้ใช้ เห็นว่าเน่ืองจากตนเองมีการนําเข้าสินค้าที่ถูกพิจารณามาใช้    

ในการผลิตเพ่ือส่งออกเป็นสัดส่วนเกือบทั้งหมด ดังน้ันจึงขอให้คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน
พิจารณายกเว้นการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสําหรับการนําเข้ามาใช้ในการผลิตเพ่ือส่งออก 

 (2) อุตสาหกรรมภายใน เห็นว่าเพ่ือประโยชน์สาธารณะและการสนับสนุนนโยบาย
การส่งเสริมการส่งออกของรัฐบาลไทย จึงขอให้กรมการค้าต่างประเทศพิจารณายกเว้นอากรตอบโต้การทุ่มตลาด
สําหรับการนําเข้ามาผลิตเพ่ือการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรม กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การลงทุน และกฎหมายว่าด้วยศุลกากร 
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ข้อชี้แจงต่อประเด็นข้อคิดเห็น 
กรมการค้าต่างประเทศได้ดําเนินการไต่สวนอย่างเป็นธรรมและสอดคล้องกับหลักการ     

ของกฎหมาย โดยได้นําประเด็นข้อคิดเห็น/ข้อโต้แย้งด้านเทคนิคมาประมวลผลและเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณา    
การไต่สวนด้านเทคนิคของสินค้าเหล็ก รวมทั้งข้อคิดเห็น/ข้อโต้แย้งของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเสนอคณะกรรมการ
พิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนพิจารณาโดยคํานึงถึงประโยชน์ของอุตสาหกรรมภายใน ผู้บริโภค และ
ประโยชน์สาธารณะประกอบกัน ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้มีมติให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในอัตรา    
ร้อยละ 0 ของราคา ซี ไอ เอฟ สําหรับการนําเข้ามาผลิตเพ่ือการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยการนิคม
อุตสาหกรรม กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน และกฎหมายว่าด้วยศุลกากร 
 8.3 การพิจารณาความเสียหาย 

  8.3.1 ผู้ นําเข้าหรือผู้ ใ ช้ เห็นว่าจากร่างผลการไต่สวนช้ันที่สุด ผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่ม
อุตสาหกรรมภายใน/ผู้ผลิตในประเทศได้ส่งคําตอบแบบสอบถามครบถ้วนตามกําหนดเวลาเพียง 2 ราย คือ    
บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จํากัด (มหาชน) และ บริษัท โตโยมิลเลนเนียม จํากัด ทําให้การพิจารณาเรื่องการขาย      
ตัดราคา และกดราคาไม่ถูกต้อง 

  ข้อชี้แจงต่อประเด็นข้อคิดเห็น 
  บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัท โตโยมิลเลนเนียม จํากัด มีสัดส่วน

การผลิตรวมกันแล้วได้เกินก่ึงหน่ึงของปริมาณการผลิตรวมภายในประเทศจึงถือว่ามีสถานะเป็นอุตสาหกรรมภายใน 
ตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 
ดังน้ันราคาขายเฉลี่ยของผู้ผลิตในประเทศทั้ง 2 รายดังกล่าว จึงเป็นราคาขายเฉลี่ยของอุตสาหกรรมภายในซึ่ง
สามารถนํามาใช้ในการพิจารณาผลกระทบด้านราคาของอุตสาหกรรมภายในได้ 

   8.3.2 ผู้นําเข้าหรือผู้ใช้ เห็นว่าปริมาณการนําเข้าสินค้าทุ่มตลาดจากประเทศที่ถูกพิจารณา   
มีแนวโน้มลดลงในปี พ.ศ. 2556 และเพ่ิมขึ้นในปี พ.ศ. 2557 ซึ่งเป็นทิศทางเดียวกันกับรายได้จากการขายและ
บริการสุทธิของบริษัทผู้ย่ืนคําขอทั้ง ๒ รายและสอดคล้องกับความต้องการใช้ในประเทศซึ่งเป็นไปตามกลไกของ
ตลาด ดังน้ัน ความเสียหายที่ผู้ย่ืนคําขอทั้ง ๒ รายได้รับ จึงไม่ได้เกิดจากผลกระทบของการนําเข้าสินค้าที่ถูกพิจารณา 

    อุตสาหกรรมภายใน เห็นว่าได้รับความเสียหายจากสินค้านําเข้าที่มีราคาตํ่า ทําให้ต้อง
ลดราคาขายสินค้าในประเทศเพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาด รวมทั้งไม่สามารถเพ่ิมราคาขายสินค้าให้สอดคล้องกับต้นทุน
การผลิตที่ เพ่ิมขึ้นได้ ทําให้ประสบภาวะขาดทุนอย่างต่อเน่ือง แม้ว่าจะพยายามบริหารจัดการต้นทุนให้มี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้นโดยการลดค่าใช้จ่ายหรือเพ่ิมปริมาณการผลิตเพ่ือลดต้นทุนต่อหน่วย แต่ไม่สามารถแข่งขันกับ
สินค้านําเข้าได้ 

   ข้อชี้แจงต่อประเด็นข้อคิดเห็น 
   จากข้อมูลความเสียหายของอุตสาหกรรมภายในพบว่า ถึงแม้ยอดจําหน่ายของสินค้าที่ถูก

พิจารณาในประเทศจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่สอดคล้องกับปริมาณการนําเข้าของสินค้าที่ถูกพิจารณาจาก      
4 ประเทศดังกล่าว รวมทั้งความต้องการใช้ในประเทศ แต่ข้อมูลผลกระทบด้านราคาแสดงให้เห็นว่า สินค้าทุ่มตลาด
มีการขายตัดราคา กดราคา และยับย้ังการขึ้นราคาขาย ทําให้อุตสาหกรรมภายในจําเป็นต้องลดราคาขายลงเพ่ือให้
สามารถแข่งขันกับสินค้านําเข้าจากประเทศที่ถูกพิจารณาได้ และส่งผลให้ขาดทุนจากการขาย และมีส่วนแบ่งตลาด
ลดลง ขณะที่ส่วนแบ่งตลาดของประเทศที่ถูกพิจารณามีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น จึงพิจารณาได้ว่าอุตสาหกรรมภายในได้รับ
ความเสียหายจากการทุ่มตลาด 
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ข้อ 9 การพจิารณาผลการไตส่วนชั้นทีส่ดุ 
 กรมการค้าต่างประเทศได้นําข้อมูลที่ได้รับจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและผลตรวจสอบข้อเท็จจริง     
ของข้อมูลรวมทั้งข้อคิดเห็นต่อร่างผลการไต่สวนช้ันที่สุดมาพิจารณาจัดทํารายงานผลการไต่สวนช้ันที่สุดเสนอ           
ต่อคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนเพ่ือพิจารณาวินิจฉัยเมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2559         
ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นดังน้ี 

 9.1 ผลการพิจารณาการทุ่มตลาด 
  การพิจารณาส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กําหนดตามมาตรา ๑๘       

แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ.2542 สําหรับผู้ให้
ความร่วมมือตอบแบบสอบถามจะพิจารณาข้อมูลตามคําตอบแบบสอบถามท่ีได้รับจากผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกแต่ละราย 
ส่วนกรณีของผู้ที่ตอบแบบสอบถามไม่ครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามหรือกรณีผู้ผลิต  
หรือผู้ส่งออกรายอ่ืนจะพิจารณารับฟังเพียงข้อเท็จจริงเท่าที่มีอยู่ หรืออาจรับฟังในทางที่ไม่เป็นคุณแก่ผู้น้ันก็ได้
ภายใต้หลักเกณฑ์ตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ ่งสินค้าจาก
ต่างประเทศ พ.ศ.2542 ซึ่งสรุปการคํานวณมูลค่าปกติและราคาส่งออกเพื่อพิจารณาส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดของ
สินคา้ที่ถูกพิจารณาจาก 4 ประเทศ ดังน้ี 

  9.1.1  สาธารณรัฐเกาหลี 
    จากการส่งแบบสอบถามไปยังผู ้ผล ิตหร ือผู ้ส ่งออกที ่ทราบชื ่อจํานวน 2 ราย    

ปรากฏว่า มีผู ้ให้ความร่วมมือในกระบวนการไต่สวนโดยการตอบแบบสอบถามครบถ้วนจํานวน 1 ราย คือ 
บริษัท SeAH STEEL CORPORATION จึงพิจารณาได้ว่า มีระดับการให้ความร่วมมือของประเทศค่อนข้างมาก 
โดยสามารถแสดงผลการคํานวณส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดได้ ดังน้ี 

    (1) บริษัท SeAH STEEL CORPORATION 
     พิจารณาโดยใช้ข้อมูลตามคําตอบแบบสอบถามของบริษัทฯ ดังน้ี 
     1) มูลค่าปกติ 
      คํานวณตามหลักเกณฑ์ภายใต้มาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้

การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 โดยใช้ข้อมูลราคาขายภายในสาธารณรัฐ
เกาหลีจากคําตอบแบบสอบถาม โดยวิธีเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก และทอนเป็นราคา ณ หน้าโรงงาน 

     2) ราคาส่งออก 
      คํานวณตามหลักเกณฑ์ภายใต้มาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้

การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 โดยใช้ข้อมูลราคาส่งออกมายังประเทศไทย
จากคําตอบแบบสอบถาม โดยวิธีเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก และทอนเป็นราคา ณ หน้าโรงงาน  

     3) ส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด 
      คํานวณตามหลักเกณฑ์ภายใต้มาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้

การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 โดยการเปรียบเทียบมูลค่าปกติกับราคา
ส่งออก ณ ระดับการค้าเดียวกัน คือ ราคา ณ หน้าโรงงาน พบส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 11.96 
ของราคา ซี ไอ เอฟ 
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(2) ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกรายอ่ืน 
     พิจารณาโดยใช้ข้อมูลข้อเท็จจริงเท่าที่มีอยู่ตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติ

การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 โดยใช้ข้อมูลของผู้ผลิตหรือ     
ผู้ส่งออกที่เข้าร่วมกระบวนการไต่สวน และเปรียบเทียบมูลค่าปกติในประเทศกับราคาส่งออกมายังประเทศไทย
เฉลี่ย ณ ระดับการค้าเดียวกัน คือ ราคา ณ หน้าโรงงาน ซึ่งปรากฏส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 
51.53 ของราคา ซี ไอ เอฟ 

  9.1.2 สาธารณรัฐประชาชนจีน 
    จากการส่งแบบสอบถามไปยังผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกที่ทราบชื่อจํานวน 5 ราย ปรากฏ

ว่า ไม่มีผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกรายใดให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม ซึ่งพิจารณาได้ว่าไม่มีระดับการให้
ความร่วมมือของประเทศ จึงใช้ข้อมูลข้อเท็จจริงเท่าที่มีอยู่ซึ่งเป็นไปตามความในมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติ
การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 ดังน้ี 

    (1) มูลค่าปกติ 
     คํานวณตามหลักเกณฑ์ภายใต้มาตรา 15 และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติ

การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 โดยพิจารณาจากข้อมูลราคาขาย
ภายในสาธารณรัฐประชาชนจีน และทอนเป็นราคา ณ หน้าโรงงาน 

    (2) ราคาส่งออก 
     คํานวณตามหลักเกณฑ์ภายใต้มาตรา 14 และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติ

การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 โดยพิจารณาจากข้อมูลราคา
ส่งออกมายังประเทศไทยจากสถิติกรมศุลกากร และทอนเป็นราคา ณ หน้าโรงงาน 

    (3) ส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด 
     คํานวณตามหลักเกณฑ์ภายใต้มาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้        

การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 โดยการเปรียบเทียบมูลค่าปกติกับราคาส่งออก   
ณ ระดับการค้าเดียวกัน คือ ราคา ณ หน้าโรงงาน ซึ่งพบส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 145.31 ของราคา  
ซี ไอ เอฟ 

  9.1.3 ไต้หวัน 
    จากการส่งแบบสอบถามไปยังผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกที่ทราบชื่อจํานวน 4 ราย ปรากฏ

ว่า มีผู้ที่ให้ความร่วมมือในกระบวนการไต่สวนโดยการตอบแบบสอบถามครบถ้วนจํานวน 2 ราย ได้แก่ บริษัท 
FROCH ENTERPRISE CO., LTD. และบริษัท YC INOX CO., LTD. จึงพิจารณาได้ว่ามีระดับการให้ความร่วมมือ
ของประเทศค่อนข้างมาก โดยสามารถแสดงผลการคํานวณส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดได้ ดังน้ี 

    (1) บริษัท FROCH ENTERPRISE CO., LTD. 
     1) มูลค่าปกติ 
      คํานวณตามหลักเกณฑ์ภายใต้มาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้

การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 โดยพิจารณาจากข้อมูลราคาขายภายใน
ไต้หวันจากคําตอบแบบสอบถาม โดยวิธีเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก และทอนเป็นราคา ณ หน้าโรงงาน 
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2) ราคาส่งออก 
      คํานวณตามหลักเกณฑ์ภายใต้มาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้

การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 โดยพิจารณาจากข้อมูลราคาส่งออกมายัง
ประเทศไทยจากคําตอบแบบสอบถาม โดยวิธีเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก และทอนเป็นราคา ณ หน้าโรงงาน  

     3) ส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด 
      คํานวณตามหลักเกณฑ์ภายใต้มาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้    

การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 โดยการเปรียบเทียบมูลค่าปกติกับราคาส่งออก   
ณ ระดับการค้าเดียวกัน คือ ราคา ณ หน้าโรงงาน ซึ่งพบส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 12.29 ของราคา         
ซี ไอ เอฟ 

    (2)  บริษัท YC INOX CO., LTD. 
     1) มูลค่าปกติ 
      คํานวณตามหลักเกณฑ์ภายใต้มาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้

การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 โดยพิจารณาจากข้อมูลราคาขายภายใน
ไต้หวันจากคําตอบแบบสอบถาม โดยวิธีเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก และทอนเป็นราคา ณ หน้าโรงงาน 

     2) ราคาส่งออก 
      คํานวณตามหลักเกณฑ์ภายใต้มาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้

การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 โดยพิจารณาจากข้อมูลราคาส่งออกมายัง
ประเทศไทยจากคําตอบแบบสอบถาม โดยวิธีเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก และทอนเป็นราคา ณ หน้าโรงงาน  

     3) ส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด 
      คํานวณตามหลักเกณฑ์ภายใต้มาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้

การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 โดยการเปรียบเทียบมูลค่าปกติกับราคา
ส่งออก ณ ระดับการค้าเดียวกัน คือ ราคา ณ หน้าโรงงาน ซึ่งพบส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 2.38 
ของราคา ซี ไอ เอฟ 

    (3)  ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกรายอ่ืน 
     พิจารณาโดยใช้ข้อมูลข้อเท็จจริงเท่าที่มีอยู่ตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติ

การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 โดยใช้ข้อมูลของผู้ผลิตหรือ     
ผู้ส่งออกที่เข้าร่วมกระบวนการไต่สวน และเปรียบเทียบมูลค่าปกติในประเทศกับราคาส่งออกมายังประเทศไทย
เฉลี่ย ณ ระดับการค้าเดียวกัน คือ ราคา ณ หน้าโรงงาน ซึ่งปรากฏส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 
46.38 ของราคา ซี ไอ เอฟ 

  9.1.4 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
    จากการส่งแบบสอบถามไปยังผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกที่ทราบช่ือจํานวน 2 ราย ปรากฏว่า  

มีผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามจํานวน 1 ราย คือ บริษัท SONHA INTERNATIONAL CORPORATION  
แต่จากการตรวจสอบพบว่า ข้อมูลยังขาดความน่าเช่ือถือเน่ืองจากไม่มีความสอดคล้องกันของข้อมูลและไม่สามารถ
กระทบยอดของตัวเลขที่นํามาแสดงได้ โดยกรมการค้าต่างประเทศได้มีหนังสือขอให้บริษัทฯ แก้ไขและจัดส่งข้อมูล
เพ่ิมเติมแล้ว แต่บริษัทฯ ไม่ได้จัดส่งข้อมูลให้ ดังน้ัน กรมการค้าต่างประเทศจึงไม่สามารถนําข้อมูลดังกล่าวมาใช้
ทั้งหมดได้ และพิจารณาได้ว่าไม่มีระดับการให้ความร่วมมือของประเทศ จึงใช้ข้อมูลข้อเท็จจริงเท่าที่มีอยู่ซึ่งเป็นไป
ตามความในมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ  
พ.ศ. 2542 ดังน้ี   
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    (1) บริษัท SONHA INTERNATIONAL CORPORATION 
     1) มูลค่าปกติ 
      คํ านวณตามหลัก เกณฑ์ภายใ ต้มาตรา  15 และมาตรา  27 แห่ ง

พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 พิจารณาจากข้อมูล
ราคาขายภายในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจากคําตอบแบบสอบถาม โดยวิธีเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก และทอนเป็น
ราคา ณ หน้าโรงงาน 

     2) ราคาส่งออก 
      คํ านวณตามหลัก เกณฑ์ภายใ ต้มาตรา  14 และมาตรา  27 แห่ ง

พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 พิจารณาจากข้อมูล
ราคาส่งออกมายังประเทศไทยจากสถิติกรมศุลกากร และทอนเป็นราคา ณ หน้าโรงงาน 

      
     3) ส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด 
      คํานวณตามหลักเกณฑ์ภายใต้มาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้

การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 โดยการเปรียบเทียบมูลค่าปกติกับราคา
ส่งออก ณ ระดับการค้าเดียวกัน คือ ราคา ณ หน้าโรงงาน ซึ่งพบการทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 310.74 ของราคา  
ซี ไอ เอฟ 

    (2)  ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกรายอ่ืน        
     เน่ืองจากมีผู้ผลิตหรือผู้ส่งออก 1 ราย คือ บริษัท SONHA INTERNATIONAL 

CORPORATION ที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามแต่ข้อมูลไม่น่าเช่ือถือซึ่งไม่สามารถนําข้อมูลมาใช้
ทั้งหมดได้ และพิจารณาได้ว่าไม่มีระดับการให้ความร่วมมือของประเทศ จึงใช้ข้อมูลข้อเท็จจริงเท่าที่มีอยู่ซึ่งเป็นไป
ตามความในมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 
2542 คือ อัตราการทุ่มตลาดของบริษัท SONHA INTERNATIONAL CORPORATION สําหรับผู้ผลิตหรือผู้ส่งออก
รายอ่ืนในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งปรากฏส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 310.74 ของราคา 
ซี ไอ เอฟ 

   9.2  ผลการพิจารณาการไตส่วนความเสียหาย 
   คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนได้วินิจฉัยความเสียหายตามหลักเกณฑ์   

ที่กําหนดในมาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ และมาตรา ๒1 แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน
ซึ่งสินค้าจากต่างประเทศพ.ศ. ๒๕๔๒ ผลการพิจารณาความเสียหายปรากฏว่ามีความเสียหายอย่างสําคัญที่เกิดแก่
อุตสาหกรรมภายในตามมาตรา 19 (1) ดังน้ี 

   9.2.1 ปริมาณของสินค้าทุ่มตลาดและผลของการทุ่มตลาดที่มีต่อราคาสินค้าชนิดเดียวกัน
ในตลาดภายในประเทศ 

     (1) ปริมาณของสินค้าทุ่มตลาด 
       ปริมาณการนําเข้ารวมของสินค้าหลอดและท่อทําด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิมจาก

ประเทศที่ถูกพิจารณา ถึงแม้จะลดลงในปี พ.ศ. 2556 แต่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นต้ังแต่ปี พ.ศ. 2557 และเมื่อพิจารณา
ช่วงระยะเวลาการไต่สวน (วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558) พบว่ามีปริมาณนําเข้า
เพ่ิมขึ้นจากในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และหากพิจารณาสัดส่วนการนําเข้า พบว่าต้ังแต่ปี พ.ศ. 2555 ถึงช่วง
ระยะเวลาการไต่สวนสินค้าหลอดและท่อฯ จากประเทศที่ถูกพิจารณาอยู่ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 91 ถึงร้อยละ 
98 ของปริมาณการนําเข้าทั้งหมด 
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(2) ผลของการทุ่มตลาดที่มีต่อราคาสินค้าชนิดเดียวกันในตลาดภายในประเทศ 
       1)  การตัดราคาต้ังแต่ปี พ.ศ.2555 ถึงช่วงไตรมาสที่สองของปี พ.ศ.2558 

สินค้าจากประเทศที่ถูกพิจารณาได้เข้ามาขายตัดราคาสินค้าในประเทศมาโดยตลอด  
       2)   การกดราคา พบการกดราคา โดยราคาขายของสินค้าทุ่มตลาดต่ํากว่าราคา

สินค้าของอุตสาหกรรมภายในและราคาเฉลี่ยในประเทศมาโดยตลอด ทําให้อุตสาหกรรมภายในต้องลดราคาขายลง
และขายตํ่ากว่าทุนเพ่ือให้สามารถแข่งขันกับสินค้านําเข้าจากประเทศที่ถูกพิจารณาและเพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาด 
สําหรับช่วงระยะเวลาการไต่สวน (วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558) ถึงแม้ราคาขายของ
อุตสาหกรรมภายในจะเพ่ิมขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนแต่ไม่สามารถเพ่ิมได้มากเพ่ือชดเชย
การขายที่ตํ่ากว่าทุนในอดีต เน่ืองจากยังคงต้องแข่งขันกับสินค้าทุ่มตลาดจากประเทศที่ถูกพิจารณา 

       3) การยับย้ังการขึ้นราคา อุตสาหกรรมภายในประสบภาวะการขายที่ตํ่ากว่า
ต้นทุนขายและพบการยับย้ังการขึ้นราคา เน่ืองจากราคานําเข้าของสินค้าจากประเทศที่ถูกพิจารณามีราคาตํ่ากว่า
ราคาขายของอุตสาหกรรมภายในจึงเกิดจากการยับย้ังการขึ้นราคาของอุตสาหกรรมภายในให้ถึงจุดคุ้มทุนได้  

   9.2.2 ผลกระทบของการทุ่มตลาดที่มีต่ออุตสาหกรรมภายใน 
    (1)  ปริมาณและมูลค่าการขายในประเทศ 
      อุตสาหกรรมภายในมียอดจําหน่ายและปริมาณขายในประเทศในปี พ.ศ. 2556 
ลดลงจากปี พ.ศ. 2555 แต่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นในปี พ.ศ. 2557 และเมื่อเปรียบเทียบช่วงระยะเวลาการไต่สวน 
(วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558) กับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนพบว่าเพ่ิมขึ้น 
    (2)  กําไร/ขาดทุนจากการขายสินค้า 
      อุตสาหกรรมภายในมีกําไรจากการขายภายในประเทศในปี พ.ศ. 2556 และช่วง
ระยะเวลาการไต่สวน (วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558) แต่ประสบภาวะขาดทุนในปี 
พ.ศ. 2555 และปี พ.ศ. 2557 
    (3)  กําลังการผลิตและอัตราการใช้กําลังการผลิต 
      ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2555 จนถึงช่วงคร่ึงปีแรกของปี พ.ศ. 2558 อุตสาหกรรมภายใน
มีกําลังการผลิตคงที่โดยมีแนวโน้มอัตราการใช้กําลังการผลิตเพ่ิมขึ้น 
    (4)  ผลผลิต 
      ผลผลิตของอุตสาหกรรมภายในลดลงในปี พ .ศ .  2556 แต่เ พ่ิมขึ้นในปี        
พ.ศ. 2557 และเมื่อเปรียบเทียบช่วงระยะเวลาการไต่สวน (วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 
2558) กับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนพบว่าเพ่ิมขึ้น 
    (5)   ผลิตภาพ  
      ผลิตภาพของอุตสาหกรรมภายในเพ่ิมขึ้นต้ังแต่ปี พ.ศ. 2555  
    (6)  ปริมาณความต้องการใช้ในประเทศและส่วนแบ่งตลาด 
      ในปี พ.ศ. 2555 ความต้องการใช้สินค้าหลอดและท่อทําด้วยเหล็กกล้าไม่เป็น
สนิมในประเทศสูงมาก และลดลงอย่างมากในปี พ.ศ. 2556 อย่างไรก็ตามความต้องการใช้สินค้าดังกล่าวมีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้นต้ังแต่ปี พ.ศ. 2557 ถึงช่วงครึ่งปีแรกของปี พ.ศ. 2558 นอกจากน้ีพบว่าอุตสาหกรรมภายในมีส่วนแบ่ง
ตลาดเพ่ิมขึ้นในปี พ.ศ. 2556 แต่มีแนวโน้มลดลงในปี พ.ศ. 2557 และช่วงระยะเวลาการไต่สวน (วันที่ 1 
กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558) ขณะที่ส่วนแบ่งตลาดของประเทศที่ถูกพิจารณามีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง 
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    (7)  ผลตอบแทนการลงทุน   
      ผลตอบแทนการลงทุน  ของอุตสาหกรรมภายในมีแนวโน้มลดลง  
    (8)  กระแสเงินสด 
      อุตสาหกรรมภายในมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานติดลบเรื ่อยมาตั้งแต่    
ปี พ.ศ. 2556 
    (9)  สินค้าคงคลัง 
      อุตสาหกรรมภายในมีสินค้าคงคลังเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง และในช่วงระยะเวลา   
การไต่สวน (วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558) อุตสาหกรรมภายในมีสินค้าคงคลัง
เพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน  
    (10) การจ้างงาน 
       การจ้างงานของอุตสาหกรรมภายในเพ่ิมขึ้นในปี พ.ศ. 2556 และปี พ.ศ. 2557 
อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบช่วงระยะเวลาการไต่สวน (วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 
2558) กับช่วงเดียวกันของปีก่อนพบว่าลดลง 
    (11) ค่าจ้างแรงงาน 
       ค่าจ้างแรงงานของอุตสาหกรรมภายในมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 
    (12) อัตราการเจริญเติบโตของกิจการ 
       อัตราการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมภายในเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ
ปริมาณความต้องการใช้ในประเทศที่เพ่ิมขึ้นแต่เป็นการเพ่ิมขึ้นในอัตราที่ ตํ่ากว่าความต้องการใช้ในประเทศ 
โดยเฉพาะในช่วงระยะเวลาการไต่สวน (วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558) 
    (13) ความสามารถในการระดมทุนหรือการลงทุน 
       อุตสาหกรรมภายในมีสินทรัพย์ของกิจการเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง สําหรับหน้ีสิน
ของกิจการก็มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเช่นกันแต่ลดลงในช่วงระยะเวลาการไต่สวน (วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 30 
มิถุนายน พ.ศ. 2558) นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาส่วนของผู้ถือหุ้นพบว่ามีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นด้วย ซึ่งเป็นไปตามผลกําไร
สุทธิของกิจการ 
    (14) ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาสินค้าในประเทศ 
       สินค้าจากประเทศที่ถูกพิจารณาได้เข้ามาขายตัดราคาสินค้าอย่างต่อเน่ือง     
โดยสินค้าจากประเทศที่ถูกพิจารณามีการขายตํ่ากว่าราคาขายของอุตสาหกรรมภายในและราคาขายเฉลี่ยใน
ประเทศ นอกจากน้ี พบว่ามีการกดราคา และยับย้ังการขึ้นราคาเน่ืองจากราคาขายของสินค้าทุ่มตลาดต่ํากว่าราคา
สินค้าของอุตสาหกรรมภายในและราคาเฉล่ียในประเทศมาโดยตลอดต้ังแต่ปี พ.ศ. 2555 ถึงช่วงระยะเวลา       
การไต่สวน (วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558) ทําให้อุตสาหกรรมภายในจําเป็นต้องลด
ราคาขายลงเพ่ือให้สามารถแข่งขันกับสินค้านําเข้าจากประเทศที่ถูกพิจารณาได้  
    (15) ความมากน้อยของส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด 
       พบส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดจากประเทศที่ถูกพิจารณาในอัตราร้อยละ 2.38    
ถึงร้อยละ 310.74 ดังน้ี สาธารณรัฐเกาหลีอัตราร้อยละ 11.96 ถึงร้อยละ 51.53 สาธารณรัฐประชาชนจีนอัตรา
ร้อยละ 145.31  ไต้หวันอัตราร้อยละ 2.38 ถึงร้อยละ 46.38  และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอัตรา         
ร้อยละ 310.74 ของราคา ซี ไอ เอฟ 
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  9.2.3 การพิจารณาปัจจัยอ่ืน ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรมภายใน 
    (1) ปริมาณการนําเข้าสินค้าชนิดเดียวกันจากประเทศอ่ืน  ๆ 
      เมื่อพิจารณาปริมาณการนําเข้าสินค้าหลอดและท่อทําด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม
พบว่าปริมาณการนําเข้าสินค้าดังกล่าวจากประเทศที่ถูกพิจารณาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ถึง ช่วงระยะเวลา        
การไต่สวน มีสัดส่วนสูงประมาณ ร้อยละ 91.41 ถึงร้อยละ97.70 ของปริมาณการนําเข้าทั้งหมด และมีสัดส่วน
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ืองต้ังแต่ปี พ.ศ. 2556 ขณะท่ีสัดส่วนปริมาณการนําเข้าจากประเทศอ่ืนๆ ลดลงอย่างต่อเน่ือง
เช่นกัน ดังน้ัน ปริมาณการนําเข้าสินค้าจากประเทศอ่ืน ๆ จึงไม่ใช่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรมภายใน 
    (2) ราคานําเข้าสินค้าหลอดและท่อทําด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิมจากประเทศอ่ืน ๆ 
      เมื่อเปรียบเทียบราคานําเข้าสินค้าหลอดและท่อทําด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม  
จากประเทศอ่ืนๆ พบว่าสินค้ามีราคาสูงกว่าสินค้าที่นําเข้าจากประเทศที่ถูกพิจารณามากซึ่งแสดงว่าการนําเข้าสินค้า
ดังกล่าวจากประเทศท่ีถูกพิจารณาก่อให้เกิดความเสียหายแก่อุตสาหกรรมภายใน 
    (3) ปริมาณความต้องการใช้สินค้าภายในประเทศ 
      ความต้องการใช้สินค้าภายในประเทศเพ่ิมขึ้นต้ังแต่ปี พ.ศ. 2557 ซึ่งสอดคล้อง
กับปริมาณขายท่ีเพ่ิมขึ้น ดังน้ัน ความเสียหายของอุตสาหกรรมภายในไม่ได้เกิดจากการหดตัวของตลาด ซึ่งแสดงว่า
การนําเข้าสินค้าดังกล่าวจากประเทศท่ีถูกพิจารณาก่อให้เกิดความเสียหายแก่อุตสาหกรรมภายใน 
    (4) ประสิทธิภาพการส่งออก 
      อุตสาหกรรมภายในมีการผลิตและขายในประเทศเป็นหลัก โดยมีปริมาณการส่งออก
ประมาณร้อยละ 8 ถึงร้อยละ 26 ของการขายทั้งหมด อีกทั้งอุตสาหกรรมภายในมีความสามารถในการส่งออกและ     
มีมูลค่าการขายส่งออกเพ่ิมขึ้น ในปี พ.ศ. 2556 และปี พ.ศ. 2557 สําหรับในช่วงระยะเวลาการไต่สวน (วันที่ 1 
กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558) พบว่ามีมูลค่าการขายส่งออกเพ่ิมขึ้นจากในช่วงเดียวกันของปี
ก่อน อย่างไรก็ดีพบว่า ราคาขายส่งออกมีแนวโน้มลดลง 
    (5) ปัจจัยอ่ืน ๆ 
      สินค้าที่ถูกพิจารณาน้ันเป็นสินค้าอุตสาหกรรมหนัก จึงไม่มีการเปล่ียนแปลง
รูปแบบการบริโภคในระยะเวลาอันสั้น อีกทั้งการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีจําเป็นต้องใช้เวลา ทําให้ผู้ผลิตรายใหม่
ลงทุนเปิดกิจการได้ยากเน่ืองจากต้องใช้เงินลงทุนสูง ดังน้ันการเปลี่ยนแปลงด้านปริมาณราคา ความต้องการใช้      
ในประเทศ รวมถึงการแข่งขันของผู้ผลิตทั้งในและต่างประเทศ จะเป็นลักษณะที่คาดเดาได้ในวงจรการค้าปกติและ
สอดคล้องกับสภาวะทั่วไปของอุตสาหกรรมประกอบกับอุตสาหกรรมภายในสามารถที่จะผลิตสินค้าได้มาตรฐานใน
ระดับสากล รวมท้ังเป็นที่ยอมรับและเป็นที่ต้องการของตลาด โดยมีปริมาณการส่งออกเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง        
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการส่งออก นอกจากน้ี อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินบาทกับสกุลเงินตรา
ต่างประเทศค่อนข้างมีเสถียรภาพ ดังน้ัน ปัจจัยดังกล่าวจึงไม่ได้มีผลกระทบ และไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหาย      
ต่ออุตสาหกรรมภายใน 
  จากการพิจารณาข้างต้นสรุปได้ว่า มีความเสียหายอย่างสําคัญที่เกิดแก่อุตสาหกรรมภายใน 
ตามมาตรา 19 (1) แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ ่มตลาดและการอุดหนุนซึ ่งสินค้าจากต่างประเทศ      
พ.ศ. 2542 โดยสินค้าทุ่มตลาดจากประเทศที่ถูกพิจารณามีการตัดราคา กดราคา และยับย้ังการขึ้นราคาสินค้า  
ชนิดเดียวกันของอุตสาหกรรมภายในมีผลกระทบต่อผลประกอบการของอุตสาหกรรมภายในในภาพรวมให้เติบโต     
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น้อยกว่าที่ควร โดยพบว่าอุตสาหกรรมภายในมีการเพ่ิมผลผลิตและมีการใช้กําลังการผลิตเพ่ิมขึ้นต้ังแต่ปี          
พ.ศ. 2557 เพ่ือพยายามลดต้นทุนการผลิตและตอบสนองความต้องการใช้ในประเทศที่เพ่ิมขึ้น แต่เน่ืองจากมีการ
ทุ่มตลาดสินค้าที่ถูกพิจารณาทําให้ต้องแข่งขันโดยการลดราคาขายจนตํ่ากว่าทุนเพ่ือเพ่ิมยอดขายและปริมาณขาย 
แต่ไม่สามารถเพ่ิมส่วนแบ่งตลาดได้จึงมีสินค้าคงคลังเพ่ิมขึ้นและประสบภาวะขาดทุน รวมท้ัง มีผลตอบแทนการ
ลงทุนลดลง และมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานติดลบ 
 นอกจากน้ี ความเสียหายของอุตสาหกรรมภายในที่เกิดขึ้นเป็นความเสียหายที่เกิดจากการนําเข้า
สินค้าหลอดและท่อทําด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิมจากสาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐประชาชนจีน ไต้หวัน และ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เน่ืองจากแม้จะมีการนําเข้าสินค้าจากประเทศอ่ืนแต่เป็นการนําเข้าในปริมาณที่น้อย
และมีแนวโน้มที่ลดลงด้วย นอกจากน้ี ราคาสินค้าจากประเทศอ่ืนยังสูงกว่าราคาสินค้าจากประเทศที่ถูกพิจารณา
มาก รวมท้ังเมื่อพิจารณาปัจจัยอ่ืน เช่น การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริโภคการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี          
การแข่งขันกับผู้ผลิตในประเทศและต่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยน ความต้องการใช้ในประเทศ ประสิทธิภาพในการส่งออก 
พบว่าไม่ใช่ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรมภายใน 

ข้อ 10 ผลคําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน 
 คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนได้พิจารณาข้อมูลและพยานหลักฐานที่ได้รับ
จากกระบวนการไต่สวนการทุ่มตลาดและความเสียหายข้างต้นแล้ว และมีคําวินิจฉัยช้ันที่สุดในการประชุมครั้งที่ 
6/2559 เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2559 ว่าการนําเข้าสินค้าหลอดและท่อทําด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม              
ที่มีแหล่งกําเนิดจากสาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐประชาชนจีน ไต้หวัน และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มีการทุ่มตลาด
และก่อให้เกิดความเสียหายอย่างสําคัญแก่อุตสาหกรรมภายในตามมาตรา 19 (1) แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้        
การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 จึงมีความจําเป็นต้องป้องกันความเสียหาย  
อย่างสําคัญที่เกิดแก่อุตสาหกรรมภายใน 
 เพ่ือขจัดความเสียหายที่เกิดจากการนําเข้าสินค้าดังกล่าว อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 49 
มาตรา 57 และมาตรา 73 (1) แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ 
พ.ศ. 2542 คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน จึงกําหนดให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด
ในอัตราเพียงเพ่ือขจัดความเสียหายและไม่เกินส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดสําหรับการนําเข้าสินค้าหลอดและท่อทําด้วย
เหล็กกล้าไม่เป็นสนิม ที่มีแหล่งกําเนิดจากสาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐประชาชนจีน ไต้หวัน และสาธารณรัฐ      
สังคมนิยมเวียดนามเป็นระยะเวลาห้าปี ดังน้ี 
 10.1 ให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจากการนําเข้าสินค้าหลอดและท่อทําด้วยเหล็กกล้า   
ไม่เป็นสนิม ทั้งรีดร้อนและรีดเย็นที่มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม และไม่เป็นวงกลม มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรอบนอก 
ไม่เกิน 508 มิลลิเมตร ภายใต้พิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ 7305.31.10.000 7306.11.10.000 
7306.11.90.000 7306.21.00.000 7306.40.10.010 7306.40.10.020 7306.40.20.010 
7306.40.20.020 7306.40.30.010 7306.40.30.020 7306.40.90.010 7306.40.90.020 
7306.61.00.021 และ 7306.61.00.022 รวม 14 พิกัด ที่มีแหล่งกําเนิดจากสาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ไต้หวัน และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในอัตราดังต่อไปน้ี    
     10.1.1  สินค้าที่มีแหล่งกําเนิดจากสาธารณรัฐเกาหลี  
        (1) ร้อยละ 11.96 ของราคา ซี ไอ เอฟ สําหรับสินค้าที่ผลิตจาก SeAH STEEL 
CORPORATION   
        (2) ร้อยละ 51.53 ของราคา ซี ไอ เอฟ สําหรับสินค้าที่ผลิตจากรายอ่ืน 
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     10.1.2 สินค้าที่มีแหล่งกําเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ร้อยละ 145.31 ของราคา ซี ไอ เอฟ 
     10.1.3 สินค้าที่มีแหล่งกําเนิดจากไต้หวัน  
        (1) ร้อยละ 12.29 ของราคา ซี ไอ เอฟ สําหรับสินค้าที่ผลิตจาก FROCH 
ENTERPRISE CO., LTD.  
        (2) ร้อยละ 2.38 ของราคา ซี ไอ เอฟ สําหรับสินค้าที่ผลิตจาก YC INOX CO., LTD.  
        (3) ร้อยละ 29.04 ของราคา ซี ไอ เอฟ สําหรับสินค้าที่ผลิตจากรายอ่ืน 
     10.1.4 สินค้าที่มีแหล่งกําเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  
        (1) ร้อยละ 310.74 ของราคา ซี ไอ เอฟ สําหรับสินค้าที่ผลิตจาก SONHA 
INTERNATIONAL CORPORATION  
        (2) ร้อยละ 310.74 ของราคา ซี ไอ เอฟ สําหรับสินค้าที่ผลิตจากรายอ่ืน  
  10.2 ให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจากการนําเข้าสินค้าหลอดและท่อทําด้วยเหล็กกล้า 
ไม่เป็นสนิม ตามท่ีระบุไว้ในข้อ ๑๐.๑  ที่มีแหล่งกําเนิดจากสาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐประชาชนจีน ไต้หวัน และ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในอัตราร้อยละ 0  ของราคา ซี ไอ เอฟ ในกรณีดังต่อไปน้ี  
     10.2.1 กรณีที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการค้าเพ่ือส่งออกนําสินค้าดังกล่าว
เข้ามาในราชอาณาจักรและนําเข้าไปในเขตอุตสาหกรรมส่งออก เพ่ือใช้ในการผลิตสินค้าหรือเพ่ือการค้า           
เพ่ือการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
     10.2.2 กรณีที่ผู้ได้รับการส่งเสริมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนนําสินค้า
ดังกล่าวเข้ามาผลิตเพ่ือการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน   
     10.2.3 กรณีที่ผู้นําสินค้าดังกล่าวเข้ามาผลิตเพ่ือการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วย
ศุลกากร 
  การเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 0 ของราคา ซี ไอ เอฟ ดังกล่าว ต้องปฏิบัติ 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการยกเว้นอากรขาเข้าเพ่ือการส่งออกตามที่กฎหมายว่าด้วยการนั้น
กําหนดแล้วแต่กรณี  
 
   
 

 


